תפילה לז' אדר
"כְּ אַ יָּל תַ עֲרג עַל אֲפִ יקֵ י מָּ יִם כֵן נַפְּ שִ י תַ עֲר ג אֵ לֶיָך אֱֹלהִ ים ָּצמְּ ָאה נַפְּ שִ י לֵאֹלהִ ים לְּ אֵ ל חָּ י מָּ תַ י ָאבוא וְּ אֵ רָּ אֶ ה פְּ נֵי אֱֹלהִ ים" כִ י אַ תָּ ה יְּהוָּה לְּ בַ ד
ַארתְּ ָך וְּ רומְּ מּותְּ ָך וְּ הִ תְּ נַשְּ אּותֶ ָך כִ י לִ גְּדֻ לָּתְּ ָך אֵ ין חֵ קֶ ר ,וְּ הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך מְּ רומָּ ם ּומְּ נֻשָּ א מְּ אד ,כִ י לֵית מַ חֲשָּ בָּה
יָּדַ עְּ תָּ גְּ דֻ לָּתְּ ָך ּוגְּ בּורָּ תְּ ָך וְּ תִ פְּ ְּ
תְּ פִ יסָּ ה בָּ ְך כְּ לָּל אֲבָּ ל מֵ עצֶ ם רַ חֲמָּ נּותְּ ָך ַו ֲחנִינּותְּ ָך אֲשֶ ר אַ תָּ ה חָּ פֵ ץ לְּ הֵ טִ יב לִ בְּ ִריותֶ ָך ,עָּ שִ יתָּ פְּ עֻלות ְְּּ דולות וְּ סִ בַ בְּ תָּ סִ בות רַ בות ,וְּ צִ מְּ צַמְּ תָּ הַ שָּ גַת
אֱֹלהּותְּ ָך בְּ כַמָּ ה צִ מְּ צּומִ ים שונִים ,מֵ עִ לָּה לְּ עִ לּול ,מִ שֵ כֶל עֶ לְּ יון לְּ שֵ כֶל תַ חְּ תון וְּ נָּתַ תָּ כחַ לְּ צַ ִדיקֶ יָך הָּ אֲמִ תִ יִ ים לְּ הַ שִ יג הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך וִ ִידיעַ ת
רומְּ מּותֶ ָך ,וְּ חָּ ַננְּתָּ אותָּ ם דֵ עָּ ה בִ ינָּה וְּ הַ שְּ כֵל אֲשֶ ר בְּ ע ֶצם בִ ינָּתָּ ם יֵש לָּהֶ ם כחַ לְּ הַ כְּ נִיס הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך ְַּם בְּ דַ עְּ תֵ נּו הַ פְּ חּותָּ ה ַכאֲשֶ ר הִ תְּ חַ לְּ תָּ
ַארבָּ עִ ים וְּ תִ שְּ עָּ ה] שַ עֲרֵ י טֻמְּ ָאה וְּ הִ כְּ נִיסָּ נּו בְּ מ"ט
לְּ גַלות הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך עַ ל יְּדֵ י משֶ ה נְּבִ יאֶ ָך ֶנאֱמַ ן בֵ יתֶ ָך אֲשֶ ר הו צִ יָאנּו מִ מִ צְּ רַ יִם מִ מ"ט [מֵ ְּ
עּורים וְּ צִ מְּ צּומִ ים
ַארבָּ עִ ים וְּ תִ שְּ עָּ ה] שַ עֲרֵ י קְּ דֻ שָּ ה ,וְּ קֵ רַ ב אותָּ נּו אֵ לֶיָך וְּ ַלעֲבודָּ תֶ ָך ,וְּ נָּתַ ן לָּנּו אֶ ת הַ תורָּ ה וְּ הַ מִ צְּ ות הַ קְּ דושִ ים ,שֶ הֵ ם ֻכלָּם שִ ִ
[בְּ ְּ
לְּ הַ שִ יג עַ ל יָּדָּ ם הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך כִ י עַ ל יְּדֵ י כָּל מִ צְּ וָּה ּומִ צְּ וָּה וְּ עַל יְּדֵ י כָּל אות וְּ אות מִ תורָּ תְּ ָך הַ קְּ דושָּ ה שֶ בִ כְּ תָּ ב ּובְּ עַ ל פֶה כְּ שֶ ָאנּו ֹוכִ ים
עּורים וְּ צִ מְּ צּומִ ים שֶ ל הַ תורָּ ה הַ קְּ דושָּ ה מָּ ה
ַלעֲשותָּ ם בִ קְּ דֻ שָּ ה ּובְּ טָּ הֳרָּ ה כָּרָּ אּוי יֵש לָּנּו כחַ לְּ הַ מְּ שִ יְך לָּנּו דַ ַעת לְּ הַ שִ יג ֱאלָּהּותְּ ָך עַל יְּדֵ י כַמָּ ה שִ ִ
רַ ב טּובְּ ָך אֲשֶ ר עָּ שִ יתָּ עִ מָּ נּו עַ ל יְּדֵ י משֶ ה רַ בֵ נּו עָּ לָּיו הַ שָּ לום ,אֲשֶ ר הּוא הֵ אִ יר עֵ ינֵינּו וְּ הוצִ יָאנּו מֵ אֲפֵ לָּה לְּ אורָּ ה מֵ חשֶ ְך לְּ אור ְָּּדול מֵ עִ מְּ קֵ י
ַארבָּ עִ ים וְּ תִ שְּ ָּעה] שַ ֲערֵ י קְּ דֻ שָּ ה כִ י מֵ עצֶ ם ְְּּ דֻ לַת מַ ֲעלַת משֶ ה
ַארבָּ עִ ים וְּ תִ שְּ ָּעה] שַ עֲרֵ י טֻמְּ ָאה לְּ מ"ט [לְּ ְּ
הַ ְָּּלּות בְּ גּוף ָּו ֶנ ֶפש ּומָּ מון ,מִ מ"ט [מֵ ְּ
רַ בֵ נּו עָּ לָּיו הַ שָּ לו ם הָּ יָּה יָּכול לְּ הַ ְּכנִיס הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך אֲפִ לּו ַל ֲאנָּשִ ים פְּ חּותִ ים בַ ְּדיוטָּ א הַ תַ חְּ תונָּה מְּ אד ,כָּמונּו הַ יום
וְּ עַ תָּ ה בָּ אתִ י לְּ פָּ נֶיָך יְּהוָּה אֱֹלהַ י וֵאֹלהֵ י אֲבותַ י "ְְּּ ד ל הָּ ֵעצָּ ה וְּ רַ ב הָּ עֲלִ ילִ יָּה" לַמְּ דֵ נִי וְּ הורֵ נִי בְּ אֵ יֶֹה דֶ רֶ ְך בְּ אֵ יֶֹה אפֶ ן בְּ אֵ יֶֹה ְֹּ כּות בְּ אֵ יֶֹה עֵ ָּצה
וְּ תַ חְּ בּולָּה ,אֶ ְֹּ כֶה ָאנכִ י גַם כֵן לְּ הַ שִ יג הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך אֲשֶ ר לְּ כְָּך נוצָּ ְּרתִ י ַכאֲשֶ ר אַ תָּ ה יָּדַ עְּ תָּ כִ י ֹלא נִבְּ רֵ אתִ י בָּ עולָּם הַ שָּ פָּ ל הַ זֶה ,אֶ לָּא כְּדֵ י לִ ְּרדף
ַאחַ ר הַ תַ כְּ לִ ית הַ ּטוב הַ זֶה ,לְּ הַ שִ יג הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך יִתְּ בָּ רַ ְך
ִרבונו שֶ ל עולָּם ,אַ תָּ ה יָּדַ עְּ תָּ ְּדֶ ל הִ תְּ רַ ֲח קּותִ י מֵ הַ שָּ גַת אֱֹלהּות כִ י ֹלא דַ י שֶ ֹּלא נְִֹּ הַ ְּרתִ י לְּ קַ יֵם כָּל ִדבְּ רֵ י תורָּ תְּ ָך ּומִ צְּ ותֶ יָך ,אֲשֶ ר עַ ל יָּדָּ ם ֹוכִ ין
לְּ הַ שִ יג אותְּ ָך כָּל חַ ד לְּ פּום מַ ה ִדמְּ שַ עֵ ר בְּ לִ בֵ יּה ,כְּ מו שֶ כָּתּוב "נודָּ ע בַ שְּ עָּ ִרים בַ עְּ לָּּה"ָּ ' ,כ ל חַ ד לְּ פּום מַ ה ִדמְּ שַ עֵר בְּ לִ בֵ יּה'ַ ,אף ְַּם ָּעשִ יתִ י מַ ה
שֶ עָּ שִ יתִ יּ ,ופָּ גַמְּ תִ י מַ ה שֶ ָּפגַמְּ תִ י ,וְּ קִ לְּ קַ לְּ תִ י מַ ה שֶ קִ לְּ קַ לְּ תִ י ,חָּ טָּ אתִ י עָּ וִ יתִ י ּופָּ שַ עְּ תִ י וְּ הָּ רַ ע בְּ עֵ ינֶיָך ָּעשִ יתִ י ,בִ שְּ ָאט בְּ נֶפֶ ש בְּ ָֹּדון ּובְּ מַ עַ ל ,עַ ד אֲשֶ ר
נִתְּ רַ חַ קְּ תִ י מִ מְּ ָך כְּ מו שֶ נִתְּ רַ חַ קְּ תִ י בְּ תַ כְּ לִ ית תַ כְּ לִ ית הָּ ִרחּוק כִ י עַ ל יְּדֵ י כָּל חֵ טְּ א וְּ עָּ ון ּופְּ גָּם ,קִ לְּ קַ לְּ תִ י צִ נור ּושְּ בִ יל ּונְּתִ יב שֶ ל הַ חָּ ְּכמָּ ה וְּ הַ בִ ינָּה
וְּ הַ דַ עַ ת ,אֲשֶ ר עַל יָּדָּ ם הָּ יִיתִ י יָּכול לְּ הַ שִ יג הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך עַ ד אֲשֶ ר בְּ רב עֲוונותַ י הַ מְּ רֻ בִ ים מְּ אד בְּ לִ י שִ עּור וָּעֵ רֶ ְך ּומִ סְּ פָּר ,וְּ כָּבְּ דּו מֵ חול יַמִ ים,
וְּ רַ בּו מֵ עֲפַ ר הָּ ָארֶ ץ ,וְּ עָּ צְּ מּו מִ שַ עֲרות ראשֵ ינּו ,עַ ל יְּדֵ י ֶֹה קִ לְּ קַ לְּ תִ י וְּ הָּ רַ סְּ תִ י וְּ הֶ חֱרַ בְּ תִ י כָּל מִ י ֵני צִ נורות ּושְּ בִ ילִ ים ּונְּתִ יבות הַ חָּ כְּ מָּ ה הַ קְּ דושָּ ה,
וְּ הֶ חֱרַ בְּ תִ י הַ ְּדרָּ כִ ים אֲשֶ ר עַ ל יָּדָּ ם מַ שִ יגִ ין אותְּ ָך ּובְּ כָּל ַפ ַעם הוסַ פְּ תִ י חֲטָּ אִ ים עַ ל חֲטָּ אִ ים ַועֲוונות עַ ל עֲוונות ּופְּ שָּ עִ ים עַ ל פְּ שָּ עִ ים רַ בִ ים ַועֲצּומִ ים
מְּ אד מְּ א ד עַ ד אֲשֶ ר "עֲוונותַ י עָּ בְּ רּו ראשִ י כְּ מַ שָּ א כָּבֵ ד יִכְּ בְּ דּו מִ מֶ נִי" עַ ד אֲשֶ ר עַ ל יְּדֵ י ֶֹה עָּ שִ יתִ י כַמָּ ה וְּ ַכמָּ ה ֲאלָּפִ ים ְּּורבָּ בות מְּ חִ וּות בַ ְּרֶֹל
ּומְּ סָּ כִ ים הַ מַ בְּ ִדילִ ים בֵ ינִי ּובֵ ין הַ שָּ גָּתְּ ָך
מָּ רָּ א ְּדעָּ לְּ מָּ א כלָּא ,אַ תָּ ה יָּדַ עְּ תָּ כִ י אֵ ין מִ י שֶ יּוכַל לְּ הַ כְּ נִיס בָּ נּו הַ שָּ גַת אֱֹלהּות ,כִ י אִ ם צַ ִדיקֵ י הַ דור הָּ אֲמִ תִ יִ ים הַ ְְּּ דולִ ים בְּ מַ ֲעלָּה מְּ אד מְּ אד כִ י לְּ פִ י
עצֶ ם י ְִּרידָּ תֵ נּו וְּ הִ תְּ רַ חֲקּותֵ נּו מִ מְּ ָך מְּ אדּ ,וכְּ פִ י פְּ חִ יתּות נַפְּ שֵ נּו ,שֶ ָאנּו יו ְּד עִ ים בְּ עַ צְּ מֵ נּוָ ,אנּו צְּ ִריכִ ים עַכְּ שָּ ו מַ נְּהִ יג אֲמִ תִ י שֶ יִ הְּ יֶה גָּדול בְּ מַ ֲעלָּה
מֻפְּ ֶלגֶת ַועֲצּומָּ ה מְּ אד מְּ אד כִ י כָּל מַ ה שֶ הַ חולֶה נֶחְּ לַש בְּ יותֵ ר הּוא צָּ ִריְך רופֵ א גָּדול בְּ יותֵ ר וְּ יִשְּ רָּ אֵ ל בְּ מִ צְּ רַ יִם ,שֶ הָּ יּו בְּ מַ ְּדרֵ גָּה פְּ חּותָּ ה מְּ אד
[ַארבָּ עִ ים וְּ תִ שְּ ָּעה] שַ עֲרֵ י טֻמְּ ָאהֹ ,לא הָּ יָּה מִ י שֶ יּוכַל ַלעֲֹר לָּהֶ ם כִ י אִ ם משֶ ה רַ בֵ נּו עָּ לָּיו הַ שָּ לום וְּ עַ כְּ שָּ ו שֶ נָּפַ לְּ נּו בְּ גָּלּות ְָּּדול בְּ גּוף ָּונֶפֶ ש
בְּ מ"ט ְּ
יותֵ ר וְּ יותֵ ר מִ ְָּּלּות מִ צְּ רַ יִם ,בְּ וַדַ אי אֵ ין מִ י שֶ יּוכַל ַלעֲֹר אותָּ נּו כִ י אִ ם הַ וַּ ִדיק הַ ְָּּדול בְּ מַ ֲעלָּה מְּ אד ,שֶ יִ הְּ יֶה בִ בְּ חִ ינַת משֶ ה רַ בֵ נּו וְּ ֹלא דַ י שֶ אֵ ין
ָאנּו ֹוכִ ין לְּ הִ תְּ קָּ רֵ ב לְּ צַ ִדיק אֲמִ תִ י ָּכֶֹהַ ,אף גַם ַבעֲוונותֵ ינּו הָּ רַ בִ ים ,שָּ פַ כְּ תָּ חֲמָּ תְּ ָך עָּ לֵינּו וְּ ָּלקַ חְּ תָּ מֵ אִ תָּ נּו כָּל מְּ אורֵ י עֵ ינֵינּו ,כָּל צַ ִדיקֵ ינּו הָּ אֲמִ תִ יִ ים
הַ ְְּּ דולִ ים בְּ מַ ֲעלָּה מֻפְּ ֶלגֶת ַועֲצּומָּ ה מְּ אד ּומַ ה ַנעֲשֶ ה עַ כְּ שָּ ו בְּ עֵ ת הַ זאת ,בִ פְּ רָּ ט אִ יש כָּמונִי חולֶה כָּמונִי מְּ דֻ כָּא ּומְּ ֻענֶה בְּ יִ ּסּורֵ י הַ ֶנ ֶפש וְּ הַ ְּּוף
כָּמונִי נָּגּו ַע ּו ֻמכֶה ּומְּ טרָּ ף ּומְּ בֻלְּ בָּל" ,אִ יש מַ ְּכאבות וִ ידּועַ חלִ י" ,מָּ לֵא פְּ צָּ עִ ים רַ בִ ים ַועֲצּומִ ים בְּ לִ י שִ עּור "מִ כַף רֶ גֶל וְּ עַד ראש אֵ ין בִ י מְּ תום,
ֶפצַ ע וְּ חַ בּורָּ ה ּומַ כָּה טְּ ִריָּה" מָּ ה אומַ ר ּומָּ ה אֲדַ בֵ ר ּומָּ ה אֶ צְּ טַ דָּ ק מִ י יַחְּ מל עָּ לַי ּומִ י יָּקּום בַ ע ֲִדי
ָאבִ י שֶ בַ שָּ מַ יִם ,אַ תָּ ה יָּדַ עְּ תָּ אֶ ת כָּל לְּ בָּ בִ י"ְּ ,ראֵ ה עָּ ְּניִי וְּ חַ לְּ צֵ נִי" ,רואֶ ה בְּ עֶ לְּ בון עֲלּובִ ים ְּראֵ ה בְּ עֶלְּ בונִי הַ חומֵ ל עַ ל דַ ל חֲמל עַ ל דַ לּותֵ נּו "מַ וִּ יל
עָּ נִי מֵ חָּ ָֹּק מִ מֶ נ ּו ,וְּ עָּ נִי וְּ אֶ בְּ יון מִ ְּוְֹּ לו" ,הַ וֵּ ל וְּ הושִ י ַע עָּ נִי וְּ אֶ בְּ יון כָּמונִי ,הוצִ יאֵ נִי מִ בֵ ין שִ נֵי הַ כְּ פִ ִירים "הַ וִּ ילָּה מֵ חֶ רֶ ב נַפְּ שִ י מִ יַד ֶכלֶב יְּחִ ידָּ תִ י"
כִ י ֲאנִי מודֶ ה ּומִ תְּ וַדֶ ה לְּ פָּ נֶיָך בְּ כָּל לֵב ָּונֶפֶ ש ,שֶ ֲאנִי בְּ עַ צְּ מִ י הַ חַ יָּב בְּ כָּל אֵ לֶה ,מִ תְּ חִ לָּה וְּ עַ ד סוף אֲבָּ ל מָּ ה אֶ עֱשֶ ה ָאבִ י שֶ בַ שָּ מַ יִם ,כִ י ֲאנִי דומֶ ה
בְּ עֵ ינַי כְּ אִ לּו הָּ יִיתִ י תָּ פּוס בְּ רֶ שֶ תּ ,וכְּ ָאסּור בְּ כַבְּ לֵי בַ ְּרֶֹל וְּ דַ לְּ תות נְּחשֶ ת וְּ אֵ ין לִ י שּום תִ קְּ וָּה ,כִ י אִ ם לְּ רַ חֲמֶ יָך ַו חֲסָּ דֶ יָך ַו ֲחנִינּותֶ יָך הָּ אֲמִ תִ יִים ,כְּ מו
שֶ הודַ עְּ תָּ לְּ משֶ ה רַ בֵ נּו שֶ אַ תָּ ה חונֵן ּומְּ רַ חֵ ם ַאף עַל פִ י שֶ אֵ ינָּם כְּדָּ אִ ים ַוהֲגּונִים לְּ רַ חֵ ם ֲעלֵיהֶ םְּ ,כמ ו שֶ כָּתּוב" :וַיאמֶ ר ֲאנִי ַאעֲבִ יר כָּל טּובִ י עַ ל
ָּפנֶיָך וְּ קָּ רָּ אתִ י בְּ שֵ ם יְּהוָּה לְּ פָּ נֶיָך וְּ חַ נותִ י אֶ ת אֲשֶ ר ָאחון וְּ ִרחַ מְּ תִ י אֶ ת אֲשֶ ר אֲרַ חֵ ם" וְּ דָּ ְּרשּו רַ בותֵ ינּו ִֹ כְּ רונָּם לִ בְּ רָּ ָּכה ַאף עַ ל פִ י שֶ אֵ ינו כְּ דַ אי
לָּחוןַ ,אף עַ ל פִ י שֶ אֵ ינו כְּ דַ אי לְּ רַ חֵ ם" ,הוצִ יָאה מִ מַ סְּ ְֵּר נַפְּ שִ י לְּ הודות אֶ ת שְּ מֶ ָך ,בִ י יַכְּ תִ ירּו צַ ִדיקִ ים כִי תִ גְּ מל עָּ לָּי"
עָּ ְֹּ רֵ נִי וְּ הושִ יעֵ נִי ּומְּ חל לִ י עַ ל כָּל עֲוונותַ י הַ מְּ רֻ בִ ים וְּ תַ קְּ ֵננִי בְּ ֵעצָּ ה טובָּ ה מִ לְּ פָּ נֶיָך וְּ הושִ יעֵ נִי מְּ הֵ רָּ ה לְּ מַ עַ ן שְּ מֶ ָך וְּ ַֹ ֵכנִי לְּ הִ תְּ קָּ רֵ ב אֵ לֶיָך בֶ אֱמֶ ת
מֵ עַ תָּ ה וְּ עַ ד עולָּםַ ,ועֲשֵ ה מַ ה שֶ תַ עֲשֶ ה בְּ אפֶ ן שֶ אֶ ְֹּ כֶה לְּ הַ שִ יג הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך ֶבאֱמֶ ת ּובֶ אֱמּונָּה שְּ לֵמָּ ה בִ קְּ דֻ שָּ ה ּובְּ טָּ הֳרָּ ה גְּ דולָּה ּובַ ֲע ָּנוָּה
אֲמִ תִ יות ,כִ ְּרצונְָּך וְּ כִ ְּרצון צַ ִדיקֶ יָך הָּ אֲמִ תִ יִ ים וְּ הָּ גֵן בַ ע ֲִדי וְּ שָּ מְּ רֵ נִי וְּ הַ וִּ י ֵלנִי מִ תַ ֲאוַת מָּ מון ,שֶ ֹּלא ַי ֲעלֶה עַ ל לִ בִ י שּום חֶ מְּ דָּ ה וְּ תַ ֲאוָּה לְּ מָּ מון כְּ לָּל

וְּ אֶ ְֹּ כֶה לִ הְּ יות שונֵא בָּ צַ ע ,לִ שְּ נא אֶ ת הַ מָּ מון בְּ תַ כְּ לִ ית הַ שִ נְָּאה וְּ תַ וִּ י ֵלנִי מִ ּטִ ְּרדַ ת הַ פ ְַּרנָּסָּ הּ ,ומִ יגִ י ַעת ְּּור ִדיפַ ת הָּ עו ָּלם הַ זֶה וְּ ֹלא אֲבַ לְּ בֵ ל אֶ ת דַ עְּ תִ י,
וְּ ֹלא ַאטְּ ִריד אֶ ת מַ חֲשַ בְּ תִ י בְּ שּום דָּ בָּ ר מֵ עִ סְּ קֵ י הָּ עולָּם הַ זֶה כְּ לָּל רַ ק כָּל מַ חְּ שְּ בותַ י וְּ חָּ ְּכמָּ תִ י ּובִ ינָּתִ י וְּ דַ עְּ תִ י וְּ לִ בִ י וְּ נַפְּ שִ י וְּ גּופִ י ,יִהְּ יּו תָּ מִ יד חֲבּוקִ ים
ְּּודבּוקִ ים בְּ ָך ּותְּ אֵ בִ ים אֵ לֶיָךּ ,ומִ שְּ תוקְּ קִ ים לְּ רומְּ מּותְּ ָך ֶבאֱמֶ ת ּו ֶבאֱמּונָּה שְּ לֵמָּ ה עַ ד שֶ אֶ ְֹּ כֶה לְּ חָּ כְּ מָּ ה שְּ לֵמָּ ה ִדקְּ דֻ שָּ ה לְּ חָּ ְּכמָּ ה תַ תָּ ָאה ּולְּ חָּ כְּ מָּ ה
עִ לָָּאה עַד שֶ אֶ ְֹּ כֶה לְּ הַ שִ יג תָּ מִ יד הַ שָּ גַת אֱֹלהּותְּ ָך בֶ אֱמֶ ת ּובֶ אֱמּונָּה שְּ לֵמָּ ה ּותְּ ַֹ ֵכנִי תָּ מִ יד לְּ הַ שָּ גות חֲדָּ שות אֲמִ תִ יות בִ ִידיעַ ת רומְּ מּותְּ ָך ּובִ תְּ שּוקַ ת
אֱמּונָּתְּ ָך הַ קְּ דושָּ ה ּותְּ חָּ ֵננִי מֵ אִ תְּ ָך דֵ עָּ ה בִ ינָּה וְּ הַ שְּ כֵל עַ ד שֶ אֶ ְֹּ כֶה בְּ רַ חֲמֶ יָך לְּ הַ כְּ נִיס הַ שָּ גַת ֱאלָּהּותְּ ָך ְַּם בִ שְּ ָאר ֲאנָּשִ ים רַ בִ ים בִ קְּ דֻ שָּ ה ּובְּ טָּ הֳרָּ ה
ַאדנּותְּ ָך לְּ כָּל ָּב אֵ י עולָּם ,וְּ יֵדַ ע כָּל ָּפעּול כִ י אַ תָּ ה פְּ עַלְּ תו וְּ יָּבִ ין כָּל
גְּ דולָּה ,כִ ְּרצונְָּך הַ ּטוב וְּ אֶ ְֹּ כֶה בְּ רַ חֲמֶ יָך לְּ גַלות ּולְּ פַ ְּרסֵ ם אֱֹלהּותְּ ָך וְּ רומְּ מּותְּ ָך וְּ ְּ
יְּצּור כִ י אַ תָּ ה יְּצַ ְּר תו וְּ יִתְּ בָּ רַ ְך וְּ יִשְּ תַ בַ ח שִ מְּ ָך מַ לְּ כֵנּו בְּ פִ י כל וְּ יִתְּ ְַּלֶה וְּ יִתְּ רומֵ ם וְּ יִתְּ פָּאֵ ר וְּ יִתְּ נַשֵ א וְּ יִתְּ עַ לֶה מַ לְּ כּותְּ ָך לְּ עולָּם וָּעֶ ד וְּ יאמַ ר כל אֲשֶ ר
נְּשָּ מָּ ה בְּ אַ פו יְּהוָּה אֱֹלהֵ י יִשְּ רָּ אֵ ל מֶ לְֶך ּומַ לְּ כּותו בַ כל מָּ שָּ לָּה
ּובְּ כֵן תְּ חָּ נֵנּו בְּ רַ חֲמֶ יָך הָּ רַ בִ ים ,וְּ תוצִ יאֵ נּו מִ ְָּּלּות הַ מַ ר הַ זֶה ,מִ ְָּּלּות הַ ְּּוף וְּ הַ נֶפֶ ש וְּ הַ מָּ מון ִדקְּ דֻ שָּ ה ,אֲשֶ ר ֻכלָּם הֵ ם מְּ שֻקָּ עִ ים בְּ גָּלּות ְָּּדול וָּמַ ר
ַאר ַבע מַ לְּ כֻיות אֲשֶ ר ֶֹה כַמָּ ה וְּ כַמָּ ה שָּ נִים אֲשֶ ר מַ לְּ כּות ִדקְּ דֻ שָּ ה הַ מושֶ לֶת בְּ ָּכל
מְּ אד מְּ אד וְּ תַ ֲעלֶה אֶ ת הַ שְּ כִ ינָּה ּו ְּכנֶסֶ ת יִשְּ רָּ אֵ ל מִ ְָּּלּותָּ ם ,מִ בֵ ין הָּ ְּ
ַארצֵ נּו וְּ נִתְּ רַ חַ קְּ נּו מֵ עַ ל
ַארבַ ע מַ לְּ כֻיות וְּ עַ ל יְּדֵ י ֶֹה ְָּּלִ ינּו מֵ ְּ
ַארבַ ע עולָּמות ,י ְָּּרדָּ ה מִ כִ סְּ אָּ ּה בַ עֲוונותֵ ינּו הָּ רַ בִ ים ,וְּ נָּתְּ נָּה בְּ יָּדָּ ּה מֶ מְּ שָּ לָּה לְּ הָּ ְּ
כְּ לָּלִ יּות הָּ ְּ
ַאדמָּ תֵ נּו ,בְּ גַשְּ מִ יּות ּובְּ רּוחָּ נִיּות ּומִ ְּולָּה אֶ ל ְּולָּה הָּ לַכְּ נּו ּומִ כְּ לִ י אֶ ל כְּ לִ י הּורַ קְּ נּו ,עַ ד אֲשֶ ר תַ ש כחֵ נּו ּומָּ טָּ ה יָּדֵ ינּו מְּ אד וְּ עַל יְּדֵ י ֶֹה מִ תְּ ְַּבֵ ר
ְּ
הַ ְָּּלּות הַ פְּ רָּ טִ י עַ ל כָּל אֶ חָּ ד וְּ אֶ חָּ ד מִ יִ שְּ רָּ אֵ ל ,שֶ הּוא ְָּּלּות הַ נֶפֶ ש עַ ל יְּדֵ י תַ אֲות עולָּם הַ זֶה ַוהֲבָּ ָּליו ,שֶ כָּל ֶֹה נִמְּ שָּ ְך רַ ק מִ ן הָּ עַ כּו"ם שֶ ָאנּו בֵינֵיהֶ ם,
כְּ מו שֶ כָּתּוב ַו ִיתְּ עָּ ְּרבּו בַ ְּויִם וַיִלְּ מְּ דּו מַ עֲשֵ יהֶ ם" ,אֱֹלהִ ים ַאל דֳ מִ י לְָּך ַאל תֶ חֱרַ ש וְּ ַאל תִ שְּ קט אֵ ל" ּושְּ מַ ע קול צַ עֲקָּ תְּ ָך וְּ ַֹעֲקָּ תְּ ָך ,שֶ אַ תָּ ה בְּ עַ צְּ מְּ ָך
כִ בְּ יָּכול צועֵ ק וְּ שואֵ ג ְֹּ עָּ קָּ ה גְּ דולָּה ּומָּ רָּ ה עַ ל ְָּּלּות הַ שְּ כִ ינָּה ּוכְּ ֶנ ֶסת יִשְּ רָּ אֵ ל ְּכמו שֶ כָּתּוב "יְּהוָּה מִ מָּ רום יִשְּ ָאג ּומִ מְּ עון קָּ ְּדשו יִתֵ ן קולו ,שָּ אג
יִשְּ ַאג עַ ל ָּנוֵהּו" ּושְּ מַ ע קול צַ עֲקַ ת וְּ ַֹעֲקַ ת הַ שְּ כִ ינָּה ּוכְּ נֶסֶ ת יִשְּ רָּ אֵ ל ,אֲשֶ ר הִ יא ֹועֶ קֶ ת בְּ קול מַ ר עַ ל צָּ רות נַפְּ שֵ נּו אֲשֶ ר הָּ עַ כּו"ם מִ תְּ ְַּבְּ ִרים עָּ לֵינּו
בְּ כָּל יום וְּ ֹלא דַ י שֶ הֵ ם מושְּ לִ ים ָּעלֵינּו בְּ גּוף ּומָּ מון ַאף ְַּם הֵ ם רוצִ ים חַ ס וְּ שָּ לום לְּ הִ תְּ ְַּבֵ ר בְּ חָּ כְּ מָּ תָּ ם הַ חִ יצו ִנית הַ מֻטְּ עֵ ית וְּ הַ ּסְּ ָּכלָּה ,אֲשֶ ר בֶ אֱמֶ ת
כָּל חָּ כְּ מָּ תָּ ם הּוא ְּכסִ ילּות וְּ אִ ֶּולֶת ְָּּמּור ּוכְּ בָּ ר נִתְּ פְּ סּו הַ ְּר ֵבה מֵ ַאחֵ ינ ּו בְּ נֵי יִשְּ רָּ אֵ ל בְּ ִרשְּ תָּ ם ּובִ מְּ צּודָּ תָּ ם הָּ רָּ עָּ ה ,וְּ עוד הֵ ם צו ִדים לָּקַ חַ ת וְּ לִ טְּ רף חַ ס
וְּ שָּ לום עוד נַפְּ שות יִשְּ רָּ אֵ ל בְּ רֶ שֶ ת חָּ כְּ מָּ תָּ ם הַ מֻטְּ עֵית שֶ ל פִ ילוסופְּ יָּא וְּ אֶ פִ יקו ְּרסּות ּוכְּ פִ ירות אֲשֶ ר נִתְּ ַפשְּ טָּ ה מְּ אד בַ עֲוונותֵ ינּו חּוס ַוחֲמל עָּ לֵינּו
וְּ הוצֵ א אֶ ת בִ לְּ ָּעם מִ פִ יהֶ ם הַ שֵ ג תַ שִ יג וְּ הַ וֵּ ל תַ וִּ יל אותָּ נּו וְּ אֶ ת ַאחֵ ינּו וְּ אֶ ת ֹ ְַּרעֵ נּו וְּ אֶ ת כָּל ֶֹרַ ע עַ מְּ ָך בֵ ית יִשְּ רָּ אֵ ל מֵ רֶ שֶ ת ּומְּ צודָּ ה רָּ עָּ ה הַ פְּ רּוסָּ ה
עַ כְּ שָּ ו עַ ל כָּל הַ חַ יִ ים אֲשֶ ר ֹלא הָּ יְּתָּ ה כָֹּאת מִ ימֵ י קֶ דֶ ם ַֹכֵנּו ֶלאֱמּונָּה שְּ לֵמָּ ה לְּ הַ מְּ לִ יְך אותְּ ָך עָּ לֵינּו וְּ עַ ל נַפְּ שֵ ינּו וְּ עַ ל כָּל ְּרמַ "ח אֵ בָּ רֵ ינּו ּושְּ סָּ "ה
גִ ידֵ נּו בְּ כָּל ֵעת ָּו ֵעת יְּעו ְּררּו רַ חֲמֵ י לִ בְּ ָך עָּ לֶיָך וְּ עַ ל בָּ נֶיָך ,כִ י מִ י יּוכַל לִ סְּ בל אֶ ת קול צַ עֲקַ ת וְּ ַֹעֲקַ ת קֻ ְּדשָּ א בְּ ִריְך הּוא ּושְּ כִ ינְּתֵ יּה מִ י יּוכַל ֶלאֱטם
ָאְֹּ נו ּולְּ בָּ בו מִ קול צַ עֲקָּ תָּ ם וְּ שַ וְּ עָּ תָּ ם הַ מָּ רָּ ה וְּ תֵ ן בְּ לִ בֵ נּו לִ צְּ עק תָּ מִ יד אֵ לֶיָך עַ ד שֶ תְּ רַ חֲמֵ נּו נְּשַ ַּו ע וְּ תאמַ ר הִ ֵננִי "הַ מַ ְֹּ כִ ִירים אֶ ת יְּהוָּה ַאל דֳ מִ י ָּלכֶם
וְּ ַאל תִ תְּ נּו דֳ מִ י לו ,עַ ד יְּכונֵן וְּ עַ ד יָּשִ ים אֶ ת יְּרּושָּ ַליִם ,תְּ הִ לָּה ָּבָארֶ ץ"
ַארבַ ע עולָּמות,
ִרבונו שֶ ל עולָּם "מַ לְּ כּותְּ ָך מַ לְּ כּות כָּל עולָּמִ יםּ ,ומֶ מְּ שַ לְּ תְּ ָך בְּ כָּל דור וָּדור" ,חּוס ַוחֲמל וְּ רַ חֵ ם עַ ל מַ לְּ כּותְּ ָך הַ מִ תְּ פַשֶ טֶ ת בְּ כָּל הָּ ְּ
ַאר ַבע מַ לְּ כֻיות ּומַ לְּ כּות
ּופְּ דֵ ה וְּ הו ֵצא וְּ הַ ֲעלֵה אֶ ת שְּ כִ ינַת עֻזְּ ָך ּומַ לְּ כּותְּ ָך מִ בֵ ין הַ ְּויִם וְּ תַ ֲעלֶה אֶ ת הַ מַ לְּ כּות ִדקְּ דֻ שָּ ה ּוכְּ ֶנ ֶסת יִשְּ רָּ אֵ ל מִ ן ְָּּלּות הָּ ְּ
הָּ ִרשְּ עָּ ה מְּ הֵ רָּ ה תְּ עַ קֵ ר ּותְּ שַ בֵ ר ּו תְּ מַ ְֵּר ּותְּ ַכלֵם וְּ תַ כְּ נִיעֵ ם וְּ תַ שְּ פִ ילֵם בִ מְּ הֵ רָּ ה בְּ יָּמֵ ינּו וְּ תַ עֲקר ּותְּ שַ בֵר ּותְּ בַ ּטֵ ל כָּל הַ דֵ עות הַ זָּרות שֶ ל חָּ כְּ מות
הַ חִ יצונִיות ּופִ ילוסופְּ יָּא וְּ אַ פִ יקו ְּרסִ ית מִ ן הָּ עולָּם וְּ תִ מְּ סְך בְּ קִ ְּרבָּ ם רּוחַ עִ וְּ עִ ים ּותְּ עַ ְּרבֵ ב אֶ ת דַ עְּ תָּ ם וְּ תִ סְּ תם אֶ ת פִ יהֶ ם וְּ תַ עֲקר ּותְּ שַ בֵר ּותְּ בַ ּטֵ ל
דַ עְּ תָּ ם ּומַ חֲשַ בְּ תָּ ם הָּ רָּ עָּ ה מִ ן הָּ עולָּם
וְּ עָּ ְֹּ רֵ נּו וְּ הושִ יעֵ נּו שֶ נְִֹּ כֶה לְּ הַ ְִּ יעַ לְּ מִ דַ ת הַ חֶ סֶ ד בֶ אֱמֶ ת בְּ תַ כְּ לִ ית הַ שְּ לֵמּות ,כְּ מו ַאבְּ רָּ הָּ ם ָאבִ ינּו עָּ לָּיו הַ שָּ לום ,שֶ ָאחַ ֹ בְּ מִ דַ ת הַ חֶ סֶ ד בִ שְּ לֵמּות
וְּ נְִֹּ כֶה ַלעֲשות חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת עִ ם כָּל בְּ נֵי ָאדָּ ם
ּותְּ ַֹכֵנּו בְּ רַ חֲמֶ יָך הָּ רַ בִ ים וְּ תִ שְּ לַח לָּנּו צַ ִדיקִ ים אֲמִ תִ יִ ים מוכִיחֵ י אֱמֶ ת שֶ יַעַ סְּ קּו תָּ מִ יד לְּ הוכִ יחַ אותָּ נּו בְּ תוכָּחָּ ה מְּ ֻג ָּלה מֵ ַאהֲבָּ ה מְּ סֻתָּ רֶ ת וְּ תִ תֶ ן
בְּ לִ בֵ נּו שֶ נַּטֶ ה ָאְֹּ נֵינּו וְּ לִ בֵ נּו לְּ קַ בֵ ל תוכַחְּ תָּ ם הַ ּטובָּ ה ַאף עַ ל פִ י שֶ תִ הְּ יֶה לִ פְּ עָּ מִ ים בְּ דֶ רֶ ְך בִ זָּיוןַ ,אף עַ ל פִ י כֵן נְִֹּ כֶה לְּ קַ בֵ ל ִדבְּ רֵ י תוכַחְּ תָּ ם בְּ ַא ֲה ָּבה
ּובְּ חִ בָּ ה ּובְּ שִ מְּ חָּ ה גְּ דולָּה ,וְּ נִהְּ יֶה בִ כְּ לָּל אוהֲבֵ י תוכָּחות וְּ נְִֹּ כֶה לָּשּוב בִ תְּ שּובָּ ה שְּ לֵמָּ ה לְּ פָּ נֶיָך בֶ אֱמֶ ת וְּ יִתְּ ְַּלֶה חֶ סֶ ד ְָּּדול עַ ל יְּדֵ י תוכַחְּ תָּ ם הַ ּטו ָּבה
כְּ מו שֶ כָּתּוב" :פִ יהָּ פָּתְּ חָּ ה בְּ חָּ כְּ מָּ ה וְּ תורַ ת חֶ סֶ ד עַ ל לְּ שונָּּה" וְּ נְִֹּ כֶה עַ ל יְּדֵ י ֶֹה לְּ מִ דַ ת הַ חֶ סֶ ד בִ שְּ לֵמּות בִ קְּ דֻ שָּ ה ּובְּ טָּ הֳרָּ ה ,וְּ נִהְּ יֶה נִכְּ לָּלִ ים תָּ מִ יד
בְּ מִ דָּ תו שֶ ל ַאבְּ רָּ הָּ ם ָאבִ ינּו עָּ לָּיו הַ שָּ לום שֶ הָּ יָּה מִ דָּ תו חֶ סֶ ד וְּ עַל יְּדֵ י הַ חֶ סֶ ד הַ זֶה נְִֹּ כֶה בְּ רַ חֲמֶ יָך לַחְּ תְך ּולְּ הַ בְּ ִדיל ּולְּ הַ עֲלות אֶ ת הַ מַ לְּ כּות ִדקְּ דֻ שָּ ה
ַארבַ ע מַ לְּ כֻיות,
ַארבַ ע מַ לְּ כֻיות ְּדסִ טְּ רָּ א ַאחֲרָּ א וְּ נְִֹּ כֶה ַלהֲרג ּולְּ הַ כְּ נִיעַ ּולְּ שַ בֵ ר וְּ ַלעֲקור ּולְּ בַ ּטֵ ל קְּ לִ פַת מַ לְּ כּות עֲמָּ לֵק הָּ ִרשְּ עָּ ה שֶ כָּלּול מִ כָּל הָּ ְּ
מִ ן הָּ ְּ
וְּ תַ עַ ְֹּ רֵ נּו לִ מְּ חות שְּ מו וְּ ִֹ כְּ רו מִ ן הָּ עולָּם ,כְּ מו שֶ כָּתּוב" :תִ מְּ חֶ ה אֶ ת ֵֹכֶר עֲמָּ לֵק מִ תַ חַ ת הַ שָּ מַ יִם ֹלא תִ שְּ כָּח" וִ יקֻ יַם מִ קְּ רָּ א שֶ כָּתּוב" :הָּ אויֵב תַ מּו
חֳרָּ בות ָּלנֶצַ ח וְּ עָּ ִרים נָּתַ שְּ תָּ ָאבַד ִֹ כְּ רָּ ם הֵ מָּ ה וַיהוָּה לְּ עולָּם יֵשֵ ב כונֵן לַמִ שְּ ָּפט כִ סְּ או" וְּ תַ עֲקר ּותְּ שַ בֵ ר ּותְּ בַ ּטֵ ל כָּל הַ חָּ ְּכמות חִ יצונִיות וְּ כָּל
הָּ אֶ פִ יקו ְּרסִ ית וְּ הַ ְּכפִ ירּות מִ ן הָּ עולָּם וְּ יִתְּ ְַּלֶה אֱמּונָּה הַ קְּ דושָּ ה בְּ כָּל הָּ עולָּם כֻלו וִ יקַ בְּ לּו ֻכלָּם אֶ ת עול מַ לְּ כּותֶ ָך וְּ תִ מְּ ֹלְך ֲעלֵיהֶ ם מְּ הֵ רָּ ה לְּ עולָּם
וָּעֶ ד וְּ נְִֹּ כֶה לְּ הַ עֲלות אֶ ת הַ מַ לְּ כּות ִדקְּ דֻ שָּ ה אֶ ל אור הַ ָּפנִים הַ מֵ אִ יר בְּ שָּ ֹלש ְּרגָּלִ ים
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